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 الردود الواردة من الدول األعضاء في اللجنة  -ثانيا  
  

 الجزائر   
 

 ]األصل: بالفرنسية[
 [ 2022كانون األول/ديسمبر   29]

يتطلب تنفيذ األنشطة الفضائية وجود حيز جغرافي ومادي، إلى جانب اليقــين القــانوني الــذي يسفــل امنــتفادة مــن 
 العلمية وامقتصادية التي تتيحها تلك األنشطة.الفرص 

ويســاعد تعريــف الفضــاء وتعيــين حــدودح علــى توتــيا حقــو  والتزامــات جميــه المســتلدمين، فالمعا ــدات الدوليــة 
 وإن كانت تكفل حرية انتلدام الفضاء اللارجي وانتغالله، فإن القانون الجوي يستند إلى نيادة الدول.

ا للحد الفاصل بــين الفضــاءين لعــدد مــن األنــأاة، فالمســفلة تمــ  ملتلــ  حقــو  ومن المهم وته تعريف وات
والتزامــات الــدول والمشــغلين وتســتدعي توتــيا مفهــومي المســيولية واللطــف فــي قــانون الفضــاء. ومــن  ــفن  لــك 

 أيضا لفت امنتأاح إلى الصعوبات الكامنة في تطبيق الصسوك المتعلقة بالفضاء اللارجي.
  

 إندونيسيا   
 ]األصل: باإلنكليزية[

 [ 2023كانون الثاني/يناير  2]

تعتقد إندونيسيا أن مسفلة الحدود الفاصلة بين الفضــاء الجــوي والفضــاء اللــارجي تحتــاش إلــى مناقشــة مســتمرة 
فـــي الفريـــق العامـــل التـــابه للجنـــة الفرليـــة القانونيـــة التابعـــة للجنـــة انـــتلدام الفضـــاء اللـــارجي فـــي األغـــرا  

 لــك وجــود ننــامين ملتلفــين: ننــام الفضــاء الجــوي وننــام الفضــاء اللــارجي. وتــن  اتفا يــة الســلمية. ومــرد 
الطيــران المــدني الــدولي ياتفا يــة  ــيساغوك علــى أن لكــل دولــة الســيادة الكاملــة والمطلقــة علــى المجــال الجــوي 

دان انتكشــا  الذي يعلو إقليمها. وفي الوقت نفســه، تــن  معا ــدة المأــادة المننمــة لنشــا ات الــدول فــي ميــ 
وانتلدام الفضاء اللارجي، بما في  لك القمر واألجرام السماوية األخــر ، علــى أنــه م يجــو  التملــك القــومي 
للفضاء اللارجي بدعو  السيادة أو بطريق امنــتلدام أو وتــه اليــد أو امحــتالل أو بفيــة ونــيلة أخــر . وقــد 

 صدقت إندونيسيا على كال امتفاقين المتعددي األ را .

وتعتقــد إندونيســيا أن عــدم تعريــف الفضــاء اللــارجي أو تعيــين حــدودح يقــو  اليقــين القــانوني فــي إمسانيــة تطبيــق 
قــانون الفضــاء أو القــانون الجــوي. ومــن الضــروري توتــيا المســائل  ات الصــلة بالحــدود الفاصــلة بــين الفضــاء 

 احتمال نشوة منا عات بين الدول.الجوي والفضاء اللارجي، والمتعلقة بسيادة الدول، من أجل الحد من 

لعــام  21وفــي  ــذا الصــدد، نــبق أن حــددت إندونيســيا تعريــف الفضــاء اللــارجي وتعيــين حــدودح فــي القــانون رقــم 
ــة ي 2013 ــي الوثيقـ ــلة فـ ــيا  ا الصـ ــر رد إندونيسـ ــادة A/AC.105/C.2/2017/CRP.31اننـ ــي المـ ــن  1ك. وفـ مـ

الفضــاء اللــارجي بفنــه الفضــاء، بمــا فــي  لــك خصائصــه  ، تعــر  إندونيســيا2013لعــام  21 ــرا القــانون رقــم 
الطبيعية، الواقه خارش الغال  الجوي لألر ، وكذلك الفضاء الذي يحيط بالفضاء الجوي ويغلفه. ويقه الفضاء 

 كم تقريأا فو  مستو  نطا الأحر. 110و  100اللارجي بشسل  بيعي على ارتفاع يتراوا بين  

كــم فــو  نــطا  110و 100تعيين حــدود الفضــاء اللــارجي عنــد مســتو  يقــه بــين وتستند اعتأارات إندونيسيا في  
الأحــر إلــى جوانــب  ــاملة، مــن بينهــا اللصــائ  العلميــة والتقنيــة والماديــة للمســفلة، أي  أقــات الغــال  الجــوي 

 وامرتفاع الذي يمسن للطائرات بلوغه ونقطة حضيض المركأة الفضائية وخط كارمان.
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ــو   ــات وامعتأـــار األول  ـ ــن  أقـ ــوي لـــألر  يتكـــون مـ ــوي. فمـــن المعـــرو  أن الغـــال  الجـ أقـــات الغـــال  الجـ
ــوي  ــي الغـــال  الجـ ــات  ـ ــذح الطأقـ ــد   ـ ــة. وإحـ ــائ  ملتلفـ ــه بلصـ ــة وتتمتـ ــات ملتلفـ ــى ارتفاعـ ــه علـ ملتلفـــة، تقـ

ــى ارتفـــاع  ــر  80الونـــطي، الـــذي يقـــه علـ ــذا امرتفـــاع، م تـــزال العناصـ ــد  ـ ــتو  نـــطا الأحـــر. وعنـ ــم فـــو  مسـ كـ
 مستقرة بما يسفي لدعم عمليات محركات الطائرات.  الكيميائية

وامعتأار الثاني  ــو امرتفــاع الــذي يمســن للطــائرة بلوغــه. وبحســب اتفا يــة  ــيساغو، تعــرآ  الطــائرة بفنهــا أي  لــة 
يمسنها أن تستمد الدعم من تفاعالت الهــواء غيــر تفــاعالت الهــواء علــى نــطا الكــرة األرتــية. ويتضــا مــن  لــك 

تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى الــدعم الــديناميسي الهــوائي الــذي يــوفرح الهــواء الموجــود علــى ارتفــاع يتــراوا  أن الطــائرات
كم. وانتنادا إلى ملطط نانغر، ترتأط قدرة الطائرة على الطيران بالمحرك الــذي تســتلدمه والرفــه  80و 60بين  

ــات الم ــتلدم المحركـ ــي تسـ ــائرات التـ ذكر أن الطـ ــل ــوائي. ويـ ــديناميسي الهـ ــاع الـ ــى ارتفـ ــن أن تحلـــق علـ ــة م يمسـ روحيـ
 60كــم، فــي حــين أن الطــائرات التــي تســتلدم المحركــات التوربينيــة يمســن أن تحلــق علــى ارتفــاع يبلــ   8يتجــاو  

كـــم. وفـــي الوقـــت  80و 60كـــم. والـــدعم الـــديناميسي الهـــوائي بحســـب التقـــديرات موجـــود علـــى ارتفـــاع يتـــراوا بـــين 
الحـــــالي، يمســـــن للمركأـــــات الجويـــــة غيـــــر المف ولـــــة المـــــزودة بقـــــدرات ال يـــــادة والـــــتحسم والكمبيـــــوتر وامتصـــــامت 

كــم،  110قــدم، أو حــوالي  330 000وامنــتلأارات والمرا أــة وامنــتطالع أن تحلــق علــى ارتفــاع يبلــ  حــوالي 
فو  مستو  نطا الأحر. ومن ثم، يمسن امنتنتاش بفن أعلى ارتفاع يمسن أن تصــل إليــه الطــائرات بالتكنولوجيــا 
الحالية قد بلــ  بالفعــل الحــد األقصــى. وقــد ثبــت  لــك مــن خــالل األبحــاج الفــر  صــوتية التــي أجريــت علــى حافــة 

كم. وفــو  تلــك النقطــة، لــم يســن الرفــه  100حرا على ارتفاع حوالي نقو ا  X-15الفضاء، حيث نقطت  ائرة 
 الديناميسي الهوائي موجودا وكانت الديناميسا الفلكية تشتغل فيزيائيا.

أمــا امعتأــار الثالــث فهــو نقطــة حضــيض المركأــة الفضــائية. وبشــسل عــام، تتــراوا نقطــة الحضــيض لمــدار القمــر 
. ومن ثم، يمسن امنتنتاش بفن الفضاء يبدأ عنــد  ــذا امرتفــاع. كم فو  نطا األر   120و  80الصناعي بين  

كــم  110أو  100وانتنادا إلى  ذح الننرية، يمســن القــول إن أدنــى نقطــة فــي الفضــاء اللــارجي تقــه عنــد ارتفــاع 
فو  مستو  نطا الأحر. وقد عرآ  اللبراء الــذين يييــدون  ــذح الننريــة الفضــاء اللــارجي بفنــه الفضــاء المحــيط 

لكرة األرتية والذي يمسن لألجسام أن تتحرك فيه في مدار كامل علــى األقــل، مــن دون ننــام دفــه اصــطناعي با
وفقا لقوانين الميسانيسا الفلكية، ومن دون أن تمنعها المقاومة الوظيفيــة للغــال  الجــوي لــألر  مــن تلــك الحركــة. 

المــذكورة أعــالح  X-15ا وصــلت الطــائرة كــم فــفكثر. وقــد ثبــت  لــك عنــدم 100و ــو يمتــد مــن ارتفــاع يبلــ  حــوالي 
 .1963كم في عام  100إلى ارتفاع يبل  حوالي 

وامعتأار الرابه  و ننرية خط كارمان. ووفقا لهذح الننرية، تستند أدنى نقطــة فــي الفضــاء اللــارجي إلــى التغيــر 
أيضــا القــوة الديناميسيـــة فــي التفــاعالت الديناميسيــة الهوائيــة للطــائرة. وبســبب انلفـــا  كثافــة الهــواء، نــتنلفض 

الهوائية عند نقطة أعلى. وعنــد ارتفــاع معــين، نــتحل قــوة  ــرد مركــزي، تعــر  أيضــا بانــم قــوة كيبلــر، محــل تلــك 
د أدنــى ارتفــاع للفضــاء اللــارجي عنــد  كــم. كمــا حــدد امتحــاد الــدولي  100القــوة. وانــتنادا إلــى  ــذح الننريــة، يحــدآ

نجالت الطيران، الحدود الفاصلة بين الفضاء الجوي والفضاء وفقا للط  للمالحة الجوية، و و  يئة دولية لحفظ
 كم فو  متونط مستو  نطا الأحر األر .  100كارمان، الذي يبل  ارتفاعه حوالي 

وانــتنادا إلــى امعتأــارات المــذكورة أعــالح، تقتــرا إندونيســيا تعيــين الحــدود بــين الفضــاء الجــوي والفضــاء اللــارجي 
كم فو  مستو  نــطا الأحــر. ويتما ــى  ــذا امقتــراا مــه موقــ  دول منهــا  110و 100ا بين  على ارتفاع يتراو 

كــم فــو  مســتو  نــطا الأحــر  ــي  110أو  100امتحاد الرونــي، الــذي يــر  بــفن المنطقــة الواقعــة فــو  ارتفــاع 
ي تقتــرا ؛ والمملكــة العربيــة الســعودية، التــ كA/AC.105/C.2/2002/CRP.10الفضاء اللارجي ياننر الوثيقة  

كــم فــو  مســتو   120و 100تعيين الحد الفاصل بين الفضاء الجوي والفضاء اللارجي عنــد ارتفــاع يتــراوا بــين 
؛ إلى جانب المننمة العالميــة لألرصــاد الجويــة، التــي كA/AC.105/1112/Add.6نطا الأحر ياننر الوثيقة  

لغــال  الجــوي العلــوي والممتــد إلــى مــا وراء توصي بتعريف الفضاء بفنه "الجزء غير المحدود من الكون الشامل ل
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. ومــن الجــدير بالــذكر أن الغــال  الجــوي العلــوي كA/AC.105/1112/Add.2الغــال  الجــوي" ياننــر الوثيقــة 
باعتأــارح  لــك الجــزء مــن الغــال  الجــوي  ك182معــرآ  تــمن مصــطلحات األرصــاد الجويــة الدوليــة يتحــت رقــم 

 كمك. 90إلى   80الموجود أعلى الميزوبو  يتقريأا من 

ويتما ــى امقتــراا أيضــا مــه ورقــة العمــل التــي أعــد ا رئــي  الفريــق العامــل المعنــي بالمســائل المتعلقــة بتعريــف 
، والتــي قــدمت إلــى كA/AC.105/C.2/L.302يالفضاء اللارجي وتعيين حــدودح التــابه للجنــة الفرليــة القانونيــة 

ة العمــل إمسانيــة "أن يننــر الفريــق العامــل، مــه مراعــاة واقترحــت ورقــ  .2018الــدورة الســابعة واللمســين فــي عــام 
كيلــومتر فــو   100الحجج المبينــة أعــالح، فــي تعيــين الحــدود بــين المجــال الجــوي والفضــاء اللــارجي عنــد ارتفــاع 

متونــط مســتو  نــطا الأحــر، مــه تــوفير ننــام خــاص ينطبــق علــى إ ــال  األجســام الفضــائية وعودتهــا، وإيــالء 
 ألجسام الفضائية الجوية والتحليقات دون المدارية". امعتأار بوجه خاص ل

وفي  ذا الصدد، وكمــا  كــرت إندونيســيا فــي الــدورة الثامنــة واللمســين للجنــة الفرليــة القانونيــة، تــر  إندونيســيا أن 
الفريق العامل يمسن أن يعيد الننر فــي ورقــة العمــل التــي أعــد ا الــرئي ، والتــي لــم تعــد تنــاق  فــي دورات اللجنــة 

لفرلية القانونية، باعتأار ا إحد  الوثائق الهامة للمناقشة مــن أجــل التوصــل إلــى اتفــا  فــي اللجنــة بشــفن مســائل ا
 تعريف الفضاء اللارجي وتعيين حدودح. 

ــارجي  ــاء اللـ ــف الفضـ ــة تعريـ ــة لمناقشـ ــيا  ليـ ــرا إندونيسـ ــالح، تقتـ ــذكورة أعـ ــررات المـ ــات والمبـ ــى المناقشـ ــتنادا إلـ وانـ
الفضــاء اللــارجي والفضــاء الجــوي مــن خــالل فريــق خبــراء فــي إ ــار بنــد جــدول األعمــال  والحــدود الفاصــلة بــين

 المتعلق بالمسائل المتصلة بتعريف الفضاء اللارجي وتعيين حدودح.
  

 باراغواي   
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م يمسن بعد تعيين حدود الفضاء اللارجي ألنه م يمسن تحديد أبعادح، لكن تود باراغواي أن تشــدد علــى الحاجــة 
إلـــى تعيـــين  ـــذح الحـــدود ألغـــرا  تحديـــد المســـيوليات، المأا ـــرة أو غيـــر المأا ـــرة، للجهـــات الحسوميـــة. وتعيـــين 

، التي تشمل، في جملــة أمــور، تســجيل األجســام الحدود تروري أيضا ألغرا  الدول القانونية والتقنية واإلدارية
المطلقة في الفضاء، والمركأــات الفضــائية، و لأــات الحصــول علــى إ ن بــاإل ال ، مــن أجــل تحديــد الموجــودات 
أو األجســام المعنيــة بمــا يضــمن أن تصــاي صــياغة نــليمة بــوال  التــفمين واللــوائا  ات الصــلة التــي تســهم فــي 

 فضائية.تحسين فهم  بيعة العمليات ال
 
 


